
Aalborg Søspejderes Årsberetning 2022



Året 2022 startede godt ud, endelig komplet fri af diverse covid restriktioner som har plaget landet
og søspejderarbejdet i et par år nu. Med denne ”Frihed” blev der sat gang i en masse gode
arrangementer for spejderne.







Sidste weekend i februar bød på den årlige vintergruppetur. Her hjalp vi med at fejre Tante Oda’s
fødselsdag. Dagen gik med at forberede den helt store festmiddag om aftenen. Hvor der både
skulle laves borpynt, pakkes gaver ind og hvad end der høre sig til en fin fest.



På vintergruppeturen fik vi en sjælden mulighed for at skyde nødraketter, nødblus og røg af. Da
lederne havde indhentet en tilladelse til at måtte gøre dette som træning. Det giver en vis
selvsikkerhed at have prøvet at skude nødkrudt af, hvis man skulle være så uheldig en dag at have
behov for det.



Umildbart efter vores vintergruppetur gik startskuddet til at få jollerne klar til sejlsæsonen. Dette
kulminerede i vores årlige forårsklargørings weekend, hvor der bla. blev slebet aalborgjolle, skrabet
gammel bundmaling af, poleret fribord, ordnet master samt testet motorer. Samtidig fik vi ordnet
vores skodder til søspejderstationen.



Standerhejsningen skød som normalt gang i sejlsæsonen. Så vinterens længsel efter at komme på
vandet kunne blive stillet. Herefter startede sejlmøder og vandaktiviteterne igen



.





Tropsspejderne var i løbet af foråret på Ørholm, som er en konkurrence i søspejderfærdigheder på
Sjælland. Samt på en Kristi-himmelfartstur i Århus bugt, sammen med Horsens og Aarhus
søspejderne. Dette gav nogle gode venskaber og bekendte rundt i landet, samt førelsen af at der er
mange andre end os der nyder tiden som søspejdere. Og at der er mange forskellige måder at gøre
tingene på. På vejen til Ørholm fik vi lov at komme på broen på molslinjen, hvor vi brugte 30
minutter med at navigere i samarbejde med Kaptajnen.





Sommertogtet i 2022 gik ind i Limfjorden. Troppen, klanen og lederne sejlede afsted fra Aalborg og
sejlede ned til Struer, hvor mini, junior og familiespejderene stødte til. Derfra sejlede vi i samlet
flok rundt om Venø, med stop i Venø havn og i Gyldendal havn, for så at sejle tilbage til Struer hvor
mini, junior og familiespejdere afmønstrede inden turen for de ældste gik mors rundt, for at
ramme Aalborg igen.







Den årlige oprykningstur i august blev en succes. Her sejlede spejderne ud i deres gamle grene og
sejlede hjem i de nye, efter at have gennemlevet spændende og mærkelige oprykningsritualer.


